
Інформація  

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Чернігівській 

області про результати конкурсних відборів суб’єктів оціночної діяльності, 

які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди, що 

відбулися 29.06.2016р. 

Переможцями конкурсу визнано: 

ТОВ «Північна експертна компанія» по об’єкту: нежитлові приміщення будівлі 

гаражу площею 94,3 кв.м, що перебуває на балансі Управління Державної 

казначейської служби України у Козелецькому районі Чернігівської області та 

знаходиться за адресою: Чернігівська обл., смт. Козелець, вул. Комсомольська, 12 

(мета проведення оцінки - визначення відновної вартості для цілей оренди, вартість 

виконання робіт з оцінки – 2200 грн., строк - 5 календарних днів від дати 

підписання договору про надання послуг з оцінки майна); 

ПП «Аксіома» по об’єкту: нежитлові приміщення площею 180,4 кв.м 

одноповерхової будівлі їдальні, що перебуває на балансі ДНЗ «Ніжинський 

професійний аграрний ліцей Чернігівської області» та знаходиться за адресою: 

Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Незалежності, 5-а (мета проведення оцінки - 

визначення відновної вартості для цілей оренди, вартість виконання робіт з оцінки – 

2490 грн., строк - 5 календарних днів від дати підписання договору про надання 

послуг з оцінки майна); 

ФОП Волченкову О.С. по об’єкту: нежитлове приміщення площею 36,3 кв.м на 

першому поверсі двоповерхової адмінбудівлі, що перебуває на балансі Управління 

Державної казначейської служби України у Ріпкинському районі Чернігівської області 

та знаходиться за адресою: Чернігівська обл., смт. Ріпки, вул. Святомиколаївська, 

104 (мета проведення оцінки - визначення відновної вартості для цілей оренди, 

вартість виконання робіт з оцінки – 2100 грн., строк - 5 календарних днів від дати 

підписання договору про надання послуг з оцінки майна); 

ТОВ «Центр нерухомості» по об’єкту: нежитлові приміщення площею 55,5 кв.м 

на першому поверсі двоповерхової адмінбудівлі, що перебуває на балансі Головного 

управління статистики у Чернігівській області та знаходиться за адресою: 

Чернігівська обл., м. Мена, вул. Чернігівський шлях (колишня вул. Жовтнева), 7 

(мета проведення оцінки - визначення відновної вартості для цілей оренди, вартість 

виконання робіт з оцінки – 2200 грн., строк - 5 календарних днів від дати 

підписання договору про надання послуг з оцінки майна). 

 

 

 


